
Dezinfekční řád
domácí péče - novorozenci

CO? KDY? JAK? ČÍM? Spektrum

hygienická před započ. práce

dezinfekce po kontaktu vtírat nejméně 3 ml koncentrátu DESDERMAN N a gel-konc. ABTMV,MRSA

rukou s kont.materiálem  do suchých rukou po dobu 30 sekund koncentrát etanol + bifenylol + aditiva

mytí rukou a těla - dle potřeby použitím koncentrátu jako šampón OCTENISAN octenidin + jemné tenzidy

 - dezinfekční mytí po kontaminaci důkladně omýt a osušit jednorázovým  ubrouskem 1-3ml/1 min. a smýt A(B)V,MRSA

Lokální dezinfekce před odběry krve aplikovat přípravek KODAN TINKTUR forte A(B)MV MRSA, etanol+bifenylol+peroxid

pokožky před injekcemi dodržet expoz.dobu (nechat místo 15 sek. - koncentrát

dezinfekce ran, jako prevence infekcí postřikem nebo smočeným tamponem OCTENISEPT sol. A(B)V,MRSA - octenidin a voda

sliznic,genitálií léčba infekcí koncentrát - 1 min.

antisepse dutiny ústní vytřít smočenou štětičkou/tamponem nebo OCTENIDOL sol. A(B)V,MRSA - octenidin a voda

vykloktat - nepolykat koncentrát - 30 sek

popáleniny, štípance jemně potřít  po omytí/dezinfekci a dle potřeby OCTENISEPTgel A(B)V,MRSA - octenidin  v gelu

drobné poranění zakrýt obvazem/náplastí

teploměry po použití omýt pod teplou vodou a vydezinfikovat KODAN ubrousky - 5 min. A(B)TMV, MRSA, propanoly + aditiva

digitální,rtuťové použití ochr.obalu je nezbytné při rektálním použití nebo vhodný i pro plasty

a jiné malé předměty přebalovací stůl, váha, postýlka - otřít ubrouskem MIKROZID SENSITIVE ubr. A(B)TMV,MRSA, aminy

expozice - 1 min.

podlahy dle potřeby setřít namokro - neoplachuje se TERRALIN PROTECT A(B)TMV, MRSA - KAS, alkohol

pracovní plochy 1 x denně O,5% - 60 min.

hračky pro každé dítě plastové hračky  ponořením do dezinfekčního 

dle potřeby roztoku, dřevěné hračky otřením dezinfekčním TERRALIN PROTECT A(B)TMV

roztokem, textilní hračky vypráním v pračce 0,5% - 60 min.

dětské vaničky po použití vytřít koncentrátem a opláchnout po expozici vodou TERRALIN PROTECT A(B)TMV

umyvadla koncentrát - 5 min. a oplach

čistící potřeby po použití mopy/hadry/houby- vyprat nebo namočit na noc a oplach TERRALIN PROTECT A(B)TMV

čistou vodou 0,5% - 60 min.

A_ baktericidní, B- virucidní, T-tuberkulocidní, M-mykobaktericidní, V -fungicidní Distributor pro ČR:       Jankovcova 2(TOKOVO), 170 00 Praha 7
MRSA-methicillin rezistentní St.aureus       tel: 266 78 29 29, www.nora-as.cz,

      sekretariat@nora-as.cz

26.7.2010


